शाळा बाह्य मुलाांना ननयनमत शाळे त दाखल
करणे आनण उपस्थथती निकवून ठे वणे
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वाचा 1) शासन ननणणय क्रमाांकः बालकाांचा मोफत व सक्तीच्या नशक्षणाचा अनधकार अनधननयम,
2009
2) शासन ननणणय क्रमाांकः महाराष्ट्र बालकाांचा मोफत व सक्तीच्या नशक्षणाचा हक्क ननयम,
2011

प्रथतावना रा यातील सवण नव ा य ना गुणा मक व दजदार नशक्षण दे याची जबाबदारी शासनाची
अस याने महाराष्ट्र शासनाने सवण प्राथनमक व मा यनमक शाळा उपल ध क न नद या आहेत. रा यात
थथाननक थवरा य सांथथा व खाजगी यवथथापनामाफणत स या सुमारे 1 लाख प्राथनमक व मा यनमक
शाळा सु

असून यात सुमारे 1.80 कोिी नव ाथ नशक्षण घेत आहेत. या 1 लाख शाळाांपकी सुमारे

32573 शाळा खाजगी आहेत (अनुदाननत 20544 नवनाअनुदाननत 12118).
2.

सन 2002 म ये भारतीय घिनेत दु थती क न 6 ते 14 वषण वयोगिातील सवण बालकाांना मोफत

व सक्तीचे प्राथनमक नशक्षण (इयत्ता पनहली ते आठवी पयंत) याचा मूलभूत अनधकार कर यात आला
आहे. यानुषांगाने केंद्रशासनाने "बालकाांचा मोफत व सक्तीच्या नशक्षणाचा अनधकार अनधननयम, 2009"
हा कायदा पानरत केला असून याांची अांमलबजावणी नद. 1 एनप्रल, 2010 पासून सु झालेली आहे. मा.
सवोच्च न्यायालयाने नदनाांक 12 एनप्रल, 2012 रोजी हा कायदा वध ठरनवला आहे. या अनधननयमाची
प्रभावी अांमलबजावणी कर यासाठी रा य शासनाने "महाराष्ट्र बालकाांचा मोफत व सक्तीच्या
नशक्षणाचा हक्क ननयम 2011" याप्रमाणे ननयम अनधसूनचत केले आहेत.
3.

“अनधननयम, 2009” च्या तरतूदीनुसार 6 ते 14 वष वयोगिातील सवण बालकाांना मोफत,

सक्तीचे व गुणवत्तापूणण प्राथनमक नशक्षण (इयत्ता 1 ली ते 8 वी पयंत) दे याची मुख्य जबाबदारी रा य
शासन, थथाननक थवरा य सांथथा व सांबांनधत शाळा याांची आहे. याबाबत अनधननयमाच्या काही ठळक
तरतूदी खालीलप्रमाणे प्रामुख्याने आहेत.

शासन ननणणय क्रमाांकः आरिीई 2013/प्र.क्र.8/13 प्रानश-1

कलम 3 (1)
“every child of the age of six to fourteen years shall have a right to free and compulsory
education in a neighborhood school till completion of elementary education”.
कलम (4)
“Where a child above six years of age has not been admitted in any shool or though
admitted could not complete his or her elementary education, then, he or she shall be
admitted in a class appropriate to his or her age; ------ and shall be entitled to free
education till completion of elementary education.”
कलम 8 (b) व (f)
“Government to ensure of availability of neighborhood as specified in section 6”.
“Government to ensure

and monitor admission attendance and completion of

elementary education by every child.
कलम 9 (b) व (e)
“Local authority to ensure availability of neighborhood as specified in section 6”.
“Local authority to ensure and monitor admission attendance and completion of
elementary education by every child residing within its jurisdiction.”
कलम 12 (1) (a)
“School specified in sub-clause (i) of clause (n) of section 2 shall provide free and
compulsory elementary education to all children admitted therein”
4.

“अनधननयम, 2009” मधील तरतूदी पाहता सवण शाळाबाह्य मुलाांचा सतत शोध घेणे तसेच

याांना वयानु प वग त पाठनवणे व निकनवणे आवश्यक आहे. अनधननयमातील तरतूदीनुसार इयत्ता 8वी
मधून ही बालके प्राथनमक नशक्षण यशस्थवनर या पूणण क न बाहेर पडतील हे पहा याची जबाबदारी
थथाननक थवरा य सांथथा व सांबांनधत शाळा यवथथापनाची झालेली आहे . हे कर यासाठी शाळाबाह्य
मुलाांचा शोध घेणे व इयत्ता 8वी उत्तीणण होत नाहीत, तोपयंत याांच्यावर सतत नजर ठे वणे आवश्यक
आहे.
5.

थथाननक थवरा य सांथथा, शाळा यवथथापन सनम या व महाराष्ट्र प्राथनमक नशक्षण पनरषद याांनी

शाळाांमाफणत घेतले या शोध मोनहमेत सन 2012-13 म ये सुमारे 2 लाख शाळा बाह्य मुले नदसुन
आलेली आहेत. या शाळाबाह्य मुलाांची गावननहाय यादी उपल ध आहे. अशा प्रकारे शाळाबाह्य
मुलाांबाबत थथाननक थवरा य सांथथा, शाळा

यवथथापन सनमती व शाळा याांनी करावयाच्या

कायणवाहीबाबत आदे श ननगणनमत कर याची बाब शासनाच्या नवचाराधीन होती. सवण बाबींचा नवचार
करून शासन खालीलप्रमाणे आदे श पानरत करीत आहे.
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शासन ननणणय 1

(1.1)

थथाननक थवरा य सांथथा, शाळा व शाळा यवथथापन सनमती याांनी शाळाबाह्य मुलाांचा

ननयनमतपणे आढावा घ्यावा व आढावा घेताना नजीकच्या क्षे ाचा (1, 3 व 5 नक.मी . पनरसरात) नवचार
करावा.
(1.2)

शाळाबाह्य मुलाांच्या पालकाांना भेिून, याांना शाळे त ये यासाठी प्रवृत्त करावे व वयानु प

वग त प्रवेश दे वून इयत्ता आठवी पयंत नशकनव यासाठी आवश्यक ती सवण उपाययोजना करावी.
(1.3)

नशक्षणानधकारी, गिनशक्षणानधकारी, नवथतार अनधकारी व केंद्रप्रमुख याांनी दर दोन

मनहन्याम ये तपासणी करावी व याांच्या कायणकक्षेम ये एकही मूल शाळाबाह्य राहणार नाही याची दक्षता
घ्यावी.
2.

शाळे त दाखल न झालेली मुले वनरष्ट्ठाांना आढळू न आली तर सांबांधीताांवर नशथतभांगाची कारवाई

कर यात यावी.
3.

नशक्षक सांचालकाांनी सवण शाळा बाह्य मुलाांचे सांगणकीकरणाां दारे रॅककग (Tracking) करावे.

यासाठी आवश्यक तो सांगणकीय कायणक्रम (Software Program) वरीत तयार करून घ्यावा.
4. वरील कायणवाहीचा आढावा नशक्षण सांचालक (प्राथनमक) याांनी प्र येक दोन मनहन्याांनी क्षे ीय
यां णेकडू न घ्यावा व एकन त अहवाल शासनास सादर करावा.
सदर शासन ननणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतथथळावर
उपल ध कर यात आला असून याचा सांकेताक 201303301031570621 असा आहे . हा आदे श
नडजीिल थवाक्षरीने साक्षाांनकत क न काढ यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे रा यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.
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ना.ऊ.रौराळे
सह सनचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1.

मा. रा यपालाांचे सनचव, राजभवन, मुांबई.

2.

मा.अपर मुख्य सनचव, शालेय नशक्षण व क्रीडा नवभाग.

3.

मा. मुख्यमां ी /उपमुख्यमां ी याांचे प्रधान सनचव, मांबई.

4.

मा. सवण सनचव/प्रधान सनचव/अपर मुख्य सनचव, मां ालय, मुांबई.
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5.

मा. मुख्य सनचव याांचे उपसनचव.

6.

मा. आयुक्त, महानगरपानलका (सवण).

7.

मा. सांचालक, मानहती व जनसांपकण सांचालनालय, मां ालय, मुांबई.

8.

मा. नज हानधकारी, (सवण).

9.

मा. मुख्य कायणकारी अनधकारी, नज हा पनरषद, (सवण).

10. मा. मां ी (शालेय नशक्षण) याांचे खाजगी सनचव,
11. मा. रा यमां ी (शालेय नशक्षण) याांचे खाजगी सनचव,
12. मा. सवण नवधानसभा/ नवधानपनरषर सदथय नवधान भवन, मुांबई.
13. नशक्षण सांचालक (प्राथनमक), महाराष्ट्र रा य पुणे.
14. नशक्षण सांचालक (मा यनमक व उच्च मा यनमक), महाराष्ट्र रा य पुणे.
15. नशक्षण सांचालक (प्रौढ नशक्षण), महाराष्ट्र रा य पुणे.
16. सांचालक महाराष्ट्र रा य परीक्षा पनरषद, पुणे.
17. सांचालक, महाराष्ट्र रा य शक्षनणक सांशोधन व प्रनशक्षण पनरषद, पुणे.
18. सांचालक,

महाराष्ट्र

रा य

पाठ्यपुथतक

ननर्ममती

व

अभ्यासक्रम

मांडळ(बालभारती), पुणे
19. अ यक्ष, महाराष्ट्र रा य मा यनमक व उच्च मा यनमक नशक्षण मांडळ.
20. रा य प्रक प सांचालक, महाराष्ट्र प्राथनमक नशक्षण पनरषद, मुांबई.
21. सवण नवभागीय नशक्षण उपसांचालक.
22. सवण नशक्षणानधकारी (प्राथनमक/मा यनमक/प्रौढ), नज हा पनरषद सवण.
23. मुख्यानधकारी, नगरपानलका/नगर पनरषद, सवण
24. ननवड नथती (प्रानश-1 काय सन
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सांशोधन

